เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทําโครงการสําคัญประจําป 2565
เพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563
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โครงการ/การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

eMENSCR
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ

ทุกหนวยงานของรัฐตองดําเนินงานโดยมุงเนนการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ
ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)
ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
20 พฤษภาคม 2563
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หนาที่ของหนวยงานในการจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ 2565 ประกอบดวย 4 แนวทาง

การมองเปาหมายรวมกัน

การจัดทําโครงการสําคัญ

การจัดลําดับความสําคัญโครงการ

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

01

02

03

04

การมองเปาหมายรวมกันในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

จัดทําโครงการสําคัญตาม
การวิเคราะห Gap Analysis
ตลอดหวงโซคุณคา

การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการ

• โครงการสําคัญเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามแผนแมบท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจํา

ทั้งนี้ ครม. ไดมอบหมายใช สศช. ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง รวมกับ จ. 1 จ.2 และ จ.3 และ สงป.
ใหแลวเสร็จสําหรับใชในการจัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2565 ตอไป
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

3

การมองเปาหมายรวมกัน
การมองเปาหมายรวมกันใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

20 พฤษภาคม 2563
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การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Z

เกี่ยวของหลักกับยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน

แผนแมบทฯ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Y2

สถานการณและเปาหมายระดับประเด็น

แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกอบไปดวย 5 แผนยอย
Y1
1.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม

1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี และดานโครงสราพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

ที่มา : รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562

20 พฤษภาคม 2563
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4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน
5. ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5

การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
หนวยงานเจาภาพ

เปาหมาย :

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

แผนยอย
: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
เปาหมายแผนยอย (Y1):
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบนั

แผนยอย
: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสังคม
เปาหมายแผนยอย (Y1):
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย และความเสมอภาคทาง
สังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม

แผนยอย
: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ่งแวดลอม
เปาหมายแผนยอย (Y1):
การประยุกตใชความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาของ
เศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

เปาหมายแผนยอย (Y1):
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียม
ประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

แผนยอย
: ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
เปาหมายแผนยอย (Y1):
จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้น

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
20 พฤษภาคม 2563

แผนยอย
:การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานองคความรูพื้นฐาน
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ 2562

ระดับแผนแมบทยอย
เปาหมาย

140

ระดับประเด็นแผนแมบท

37เปาหมาย

4 เปาหมาย 6 เปาหมาย
(10.81%) (16.22%)

15 เปาหมาย
(40.54%)

20 พฤษภาคม 2563

31 เปาหมาย
(22.1 %)

12 เปาหมาย
(32.43%)

49 เปาหมาย
(35%)

41 เปาหมาย
(29.3 %)
19 เปาหมาย
(13.6%)
nscr.nesdb.go.th
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เปาหมายระดับประเด็น
(Y2)
เปาหมายระดับแผนยอย (Y1)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

230102 วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน

เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

230001 ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
230002 มูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
230201 ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม
การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

230301 ในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน
230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
230501 จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

230502 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ตอภาครัฐเพิ่มขึ้น
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย 23.1 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
มุ ง เน น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ต อบโจทย ค วามต อ งการของประเทศ ยกระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต ด า นการเกษตร ศั ก ยภาพของ
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมทั้งการสราง
เครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบที่เปน
ที่ยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพื่อใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ

เปาหมาย
แผนแมบทยอย

230101
(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

230102
(2) วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจ
ที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
20 พฤษภาคม 2563

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สรางมูลคาเพิ่มขึ้นจากการวิจัย
(ป 61 - 65)
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 66 - 70)
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 71 - 75)
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

(ป 76 - 80)
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

จํานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดสวนของรายไดจากผลิตภัณฑนวัตกรรมตอรายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(ป 61 - 65)

(ป 66 - 70)

(ป 71 - 75)

(ป 76 - 80)

เพิ่มขึ้น 1 เทาจากปฐาน

เพิ่มขึ้น 2 เทาจากปฐาน

เพิ่มขึ้น 3 เทาจากปฐาน

เพิ่มขึ้น 5 เทาจากปฐาน

nscr.nesdb.go.th
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย

23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสังคม

เนนประเด็นสําคัญทางสังคมของประเทศที่ตองใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ไดแก การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแส
โลกาภิวัฒนของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทลั

เปาหมาย
แผนแมบทยอย

230201
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอ
ภาคทางสังคมไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*
(รอยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(ป 61 - 65)
- *

(ป 66 - 70)
- *

(ป 71 - 75)
- *

(ป 76 - 80)
- *

หมายเหตุ * อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย

nscr.nesdb.go.th
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย

23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม

เนนประเด็นสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศที่ตองใชการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนเครื่องมือในการสรางและพัฒนาองค
ความรู เทคโนโลยีที่สรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบอยางครบวงจร สงเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการจัดการกาซเรือนกระจก
และดานพลังงานหมุนเวียน

เปาหมาย
แผนแมบทยอย

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

สัดสวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดานเศรษฐกิจชีวภาพ
ตอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทั้งหมด

230301

(ป 61 - 65)
จัดทําฐานขอมูลและมีขอมูล
ปฐาน เกี่ยวกับสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรดานเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ

nscr.nesdb.go.th

(ป 66 - 70)
สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น 1 เทา

(ป 71 - 75)
สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น 2 เทา

(ป 76 - 80)
สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น 3 เทา
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย

23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน

เนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน
เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศมีความเขมแข็ง

เปาหมาย
แผนแมบทยอย

230401
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง
4 ดานทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

อันดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
(ป 61 - 65)
อันดับ 1 ใน 20
ของประเทศ
ที่กาวหนาในเอเชีย

nscr.nesdb.go.th

(ป 66 - 70)
อันดับ 1 ใน 15
ของประเทศ
ที่กาวหนาในเอเชีย

(ป 71 - 75)
อันดับ 1 ใน 10
ของประเทศ
ที่กาวหนาในเอเชีย

(ป 76 - 80)
อันดับ 1 ใน 5
ของประเทศ
ที่กาวหนาในเอเชีย
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย

23.5 : ปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดา นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่ม
จํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั่งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพและการวิเคราะห
ทดสอบ
230501
จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

เปาหมาย
แผนแมบทยอย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

230502
สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

อัตราจํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปน
ตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
(ป 61 - 65)
รอยละ 10

(ป 66 - 70)
รอยละ 20

(ป 71 - 75)
รอยละ 50

(ป 76 - 80)
รอยละ 80

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ
(ป 61 - 65)

(ป 66 - 70)

70:30

75:25

nscr.nesdb.go.th

(ป 71 - 75)
80:20

(ป 76 - 80)
80:20
13

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
ต่ํากวาคาเปาหมาย

230101

เปาหมายแผน
แมบทยอย
: การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน
การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยป 2560
124 พันลานบาท

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
บรรลุคาเปาหมาย

230102
วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดาน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563

ในป 2560 มี การลงทุ นดา นการวิ จัยและพั ฒนา
ของภาคเอกชน รวม 124,000 ล า นบาท (ค า
เที ย บเคี ย ง) โดยส ว นใหญ เ ป น การลงทุ น วิ จั ย ใน
อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศักยภาพเดิม ไดแก ยาน
ยนต ร อ ยละ 15 อาหาร ร อ ยละ 13 และ
ปโตรเลียม รยยละ 10 ทั้งนี้ สําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายในอนาคต อาทิ การแพทยครบวงจร การ
บินและโลจิสติ กส และดิ จิทัล ยังไมมีสั ดสว นการ
ลงทุนใหเห็นอยางมีนัยสําคัญ

nscr.nesdb.go.th

ในช ว งป 2560 มี บ ริ ษั ท ในประเทศไทยที่ มี ก ารใช
นวัตกรรมในการดําเนินงาน ปรั บตัวเพิ่มขึ้ นอยางกา ว
กระโดด จากป 2557 ที่มีสัดสวนรอยละ 50 และเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 78 ในป 2559 และลดลงเล็กนอยเปนรอย
ละ 76 ในป 2560 ซึ่งในการนํานวัตกรรมมาใชมีระดับ
ความซั บ ซ อ นมากขึ้ น กว า ที่ ผ า นมา ได แ ก นวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ และนวั ต กรรมกระบวนการ ซึ่ ง จากการ
สํ า รวจพบว า ผู ป ระกอบการที่ ใ ช น วั ต กรรม 53,365
กิ จ การ สามารถสร า งสิ น ค า ใหม เ ข า สู ต ลาดจํ า นวน
428,340 รายการ บริการใหม จํานวน 74,503 รายการ
และกระบวนการดําเนินธุรกิจใหม 44,745 รายการ

ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยของรัฐ

ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยของรัฐ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
ต่ํากวาคาเปาหมาย

230201
เปาหมายแผน
แมบทยอย
: การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ดานสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
ความเสมอภาคทางสังคมไดรับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

ในป 2561 มีผูขอยื่นและไดรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น จากป 2560
ที่มีจํานวน 6 โครงการ วงเงินสนับสนุน 7.574 ลานบาท และกอใหเกิดมูลคาการลงทุน 22.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเปน 39 โครงการ ในป 2561 โดยมีวงเงินสนับสนุน 73.571 ลานบาท กอใหเกิดมูลคาการ
ลงทุน 514.875 ลานบาท โดยมีโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มากที่สุดเปน ดานเกษตรกรรมยั่งยืน
ดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม และดานความเปนเมือง ตามลําดับ

20 พฤษภาคม 2563
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ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
ต่ํากวาคาเปาหมาย

230301
เปาหมายแผน
แมบทยอย
: การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ดานสิ่งแวดลอม

20 พฤษภาคม 2563

ใ น ป 2 5 6 2 มี จํ า น ว น สิ ท ธิ บั ต ร ด า น
Biotechnology ในชวง 5 ปลาสุด (2557-2561)
จํานวน 1-2 สิทธิบัตรตอปเทานั้น และหากพิจารณา
ส ถ า น ก า ร ณ จ า ก ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ด า น
สิ่งแวดลอม จากขอมูลสถิติการพัฒนานวัตกรรม ใน
สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ และสาขาเศรษฐกิจการผลิต
และการหมุ น เวี ย น ในป 2562 มี ผู ข อรั บ การ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นานวั ต กรรม จํ า นวน 12 7
โครงการ หรื อ ประมาณร อ ยละ 53 ของโครงการ
ทั้ ง หมด โดยเป น โครงการที่ มุ ง ส ง เสริ ม การสร า ง
นวัตกรรมตลอดหวงโซมูลคาอยางยั่งยืน

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น
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ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน
สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
ต่ํากวาคาเปาหมาย

230401
เปาหมายแผน
แมบทยอย
: การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ดานองคความรู
พื้นฐาน

20 พฤษภาคม 2563

ในป 2561 ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี ตาม
รายงานดัชนี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
ประเทศไทย พบวาประเทศไทยมีรายจายทาง
เทคโนโลยีสูงถึ ง 440,153 ล านบาท ขณะที่ มี
รายรับทางเทคโนโลยี 182,603 ลานบาท หรือ
คิ ด เป น สั ด ส ว นมากถึ ง 2 เท า ทํ า ให เ ห็ น ว า
ประเทศไทยมี ส ถานะเป นผู รั บ ทางเทคโนโลยี
ที่ ต อ งพึ่ ง พาองค ค วามรู จ ากต า งประเทศเป น
หลั ก โดยแนวโน ม ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
สะท อ นถึ ง การขาดการพั ฒ นาองค ค วามรู
ทางดานเทคโนโลยีของตนเอง สงผลตอการมี
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีฐานที่ทัดเทียม
ประเทศที่กาวหนาในเอเชียได

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย
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ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐ
จังหวัดและกลุมจังหวัด
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การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอย 23.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
ต่ํากวาคาเปาหมาย

230501

เปาหมายแผน
แมบทยอย
: ดานปจจัย
สนับสนุนใน
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น

ในป 2562 มีจํา นวนหอ งปฏิ บัติก าร 8,798 แห ง
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 25 จากป
2558 ที่มีจํานวนหองปฏิบัติการ 8,580 แหง
ในป 2561 มี จํ า นวนบุ ค ลากรด า นการวิ จั ย และ
พัฒนา ในอัตรา 1.70 คนตอประชากร 1,000 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2560 ที่ อ ยู ใ นอั ต รา 1.38 คนต อ
ประชากร 1,000 คน โด ยเป น บุ ค ลากรใน
ภาคเอกชน รอยละ 63 สถาบันการศึกษา รอยละ
23 และหนวยงานภาครัฐ รอยละ 12

สถานการณจากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562
บรรลุคาเปาหมาย

230502

ในป 2560 มีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐ คิดเปน 80 ตอ 20 ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 70 : 30 ในป 2558 และ
73 : 27 ในป 2559 ซึ่งเปนการบรรลุเปาหมายเกิน
กวาที่คาดไว โดยควรรักษาระดับการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐไว และ
มุ ง เป า การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ต อบสนองต อ ความ
ตองการของประเทศในระยะยาว

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ตอภาครัฐเพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563
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ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยของรัฐ

ตัวอยางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
สํานักนายกรัฐมนตรี
18

การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย Worksheet 1
1 พิจารณาหนาที่ภารกิจของหนวยงานของทานกับเปาหมายของแผนแมบทฯ ทั้ง 23 ประเด็น
สิ่งที่หนวยงานตองทํา
2 หนวยงานสง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายใน 8 มิ.ย. 63

Worksheet 1 : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผูประสานงานหลัก ........................................................เบอรติดตอ : ………………………email : ………………………….
กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดของหนวยงานขางตนใหครบถวนในหนานี้เพียงหนาเดียว
ขอมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัติในทุกหนาถัดไป
รหัส
แผน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแมบทที่เปนตัวอักษรสีฟาพรอมขีดเสนใตกํากับ เพื่อ
ไปหนายอย>
23 แผนแมบท /140 เปาหมายแผนแมบทยอย
ความมั่นคง
การตางประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
ทองเที่ยว
พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู
การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอยางยั่งยืน
การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเกี่ยวของของหนวยงานในการขับเคลื่อนเปาหมาย
แผนแมบทยอย
คําอธิบายความเกี่ยวของ

หนาปก : ภาพรวมของความเกี่ยวของระหวางหนวยงานของทาน
กับเปาหมายแผนแมบททั้ง 23 ประเด็น
20 พฤษภาคม 2563

สวนที่ 2 : ระบุความเกี่ยวของของเปาหมายแผนแมบทยอยเฉพาะที่หนวยงานของทาน
มีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ทั้งหลักและ
สนับสนุนพรอมทั้งอธิบายความเชื่อมโยง (เลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย และ 1 แผนแมบทฯ)
nscr.nesdb.go.th

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

19

การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

Worksheet 1

เอกสารประกอบการดําเนินการ Worksheet 1
หน ว ยงานกรอกข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
หนวยงานในสวนที่ 1

*เอกสาร worksheet 1 ที่ใหหนวยงาน Download
มีรายละเอียดวิธีการกรอกขอมูลกํากับทุกสวนดวยแลว

หนวยงานพิจารณาเลือกเปาหมายแผนแมบทยอย
เฉพาะที่หนวยงานมีความเกี่ยวของในการขับเคลื่อน
และเลือกระดับความเกี่ยวของ (หลัก หรือ สนับสนุน)
(เลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย)
เขี ย นพรรณนาเพื่ อ อธิ บ ายความ
เกี่ ย วข อ งของหน ว ยงานในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย
วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

20 พฤษภาคม 2563
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การมองเปาหมายรวมกัน : การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ตัวอยาง Worksheet 1
จัดทําโดย สศช.

พิจารณาเลือกเปาหมายแผนแมบทยอย และความเกี่ยวของในการขับเคลื่อนเปาหมายที่เลือกของ สศช.

สศช. เปนหนวยงานวางแผนและกําหนดนโยบายในการ

แผนแมบทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ระดับความเกี่ยวของ สนับสนุน พัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญในการนําแนวนโยบาย
ดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการ
แผนแมบทยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอันนําไปสูการพัฒนาอยาง
เปาหมายแผนแมบทยอย
(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
สงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

เปาหมายระดับประเด็น
เปาหมาย
1. ความสามารถในการ
แขงขันดานโครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี
และดานโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
2. มูลคาการลงทุนวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
20 พฤษภาคม 2563

ป 2561 2565
อันดับ
1 ใน 30

รอยละ
1.5

คาเปาหมาย

ป 2566 2570
อันดับ
1 ใน 30

รอยละ
1.7

ป 2571 2575
อันดับ
1 ใน 30

รอยละ
1.9

เปาหมายระดับแผนยอย
ป 2576 2580
อันดับ
1 ใน 30

รอยละ
2.0

ยั่งยืนในระยะยาว หลุดพนจากกับดักประเทศกําลังพัฒนา
เขาสูประเทศที่พัฒนาแลว

เปาหมาย

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปจจุบัน
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สรางมูลคาเพิ่มขึ้นจากการวิจัย
2. วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจทีม่ ีนวัตกรรมเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด จํานวนวิสาหกิจที่มนี วัตกรรมทีม่ ีสัดสวนของรายไดจาก
ผลิตภัณฑนวัตกรรมตอรายไดทงั้ หมดเพิม่ ขึน้

nscr.nesdb.go.th

ป 2561 2565

คาเปาหมาย
ป 2566 ป 2571 2570
2575

ป 2576 2580

เฉลี่ยรอยละ เฉลี่ยรอยละ เฉลี่ยรอยละ
5 ตอป
5 ตอป
5 ตอป

เฉลี่ยรอยละ
5 ตอป

เพิ่มขึ้น 1 เทา
จากปฐาน

เพิ่มขึ้น 5 เทา
จากปฐาน

เพิ่มขึ้น 2 เทา
จากปฐาน

เพิ่มขึ้น 3 เทา
จากปฐาน
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

ตัวอยาง Worksheet 1
จัดทําโดย สศช.

สวนที่ 1 :
ขอมูลหนวยงาน
สวนที่ 2 :
ระดับความเกี่ยวของในการขับเคลื่อน
เปาหมายแผนแมบทยอย

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

20 พฤษภาคม 2563
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การมองเปาหมายรวมกัน : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

การจัดสง Worksheet 1

ใหหนวยงานสง Worksheet 1 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผาน
ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html)
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน
website NSCR ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา
เพื่อใหหนวยงานทราบขอมูลหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มีสวนในการขับเคลื่อน
เปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ ประกอบการดําเนินการที่เกี่ยวของตาง ๆ ตอไป

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR
 ให ก องแผน/หน ว ยงานแผนของหน ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 1 จากกองอื่น ๆ ภายใต
สังกัดของกรมเปน 1 ไฟล
 กองแผน/หนวยงานแผนของหนวยงาน (หรือที่ไดรับมอบหมาย)
นําเขาไฟลเอกสารในนามกรม โดยใช username/password
ของกอง
 เข า สู ร ะบบ eMENSCR และเลื อ กไอคอน “เพิ่ ม ข อ มู ล ” เพื่ อ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล
20 พฤษภาคม 2563
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วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

eMENSCR
23

การมองเปาหมายรวมกัน

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด
ความเกี
ย
่
วข
อ
งของหน
ว
ยงานที
ม
่
ต
ี
อ

การบรรลุ
เ
ป
า
หมายแผนแม
บ
ทย
อ
ย
:
Worksheet 1 เขาสูระบบ eMENSCR

ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 1 ใส “WS1 ตัวยอชื่อ
หนวยงาน” อาทิ “WS1 สศช.”
รายละเอียดขอมูล

ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลที่ทานอัพโหลด โดยระบุ
“ความสอดคลองของหนวยงานที่มีตอเปาหมายแผนแมบทยอย"

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง
หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดขอมูล เพื่ออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่ านตองการ
20 พฤษภาคม 2563
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การมองเปาหมายรวมกัน : OUTPUT & OUTCOME “การรวมกันคิด รวมกันวิเคราะห แบบบูรณาการรวมกัน ”
ผลผลิตที่ไดจากแนวทาง

ผลลัพธที่ไดจากแนวทาง

เปาหมายยอยทั้ง 140 เปาหมาย ที่มีรายชื่อหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งหลักและสนับสนุน

หนวยงานจะทราบวาตนเองมีภารกิจเกี่ยวของกับขับเคลื่อนเปาหมาย
แผนแมบทยอยใด เปาหมายนั้น ๆ มีหนวยงานใด ๆ อีกบางที่เกี่ยวของ
จ. 3 และหนวยงานตาง ๆ ทราบวาในการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ จะตองดําเนินการรวมกับ
หนวยงานใด เพื่อใหเปาหมายที่ตนเองมีสวนเกี่ยวของ

Worksheet 1 : ความเกี่ยวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ..........................................................................................................................................................
ชื่อกระทรวง...........................................................................................................................................................
ผูประสานงานหลัก ........................................................เบอรติดตอ : ………………………email : ………………………….
กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดของหนวยงานขางตนใหครบถวนในหนานี้เพียงหนาเดียว
ขอมูลจะปรากฎขึ้นอัตโนมัติในทุกหนาถัดไป
รหัส
แผน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

<เลือกคลิกจากประเด็นแผนแมบทที่เปนตัวอักษรสีฟาพรอมขีดเสนใตกํากับ เพื่อ
ไปหนายอย>
23 แผนแมบท /140 เปาหมายแผนแมบทยอย
ความมั่นคง
การตางประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
ทองเที่ยว
พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู
การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การเติบโตอยางยั่งยืน
การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

20 พฤษภาคม 2563

ความเกี่ยวของของหนวยงานในการขับเคลื่อนเปาหมาย
แผนแมบทยอย
คําอธิบายความเกี่ยวของ
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การจัดทําโครงการสําคัญ
จัดทําโครงการสําคัญตาม
การวิเคราะห Gap Analysis ตลอดหวงโซคุณคา
การวิเคราะห หวงโซคุณคา (Value
ที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

Chain)

การวิเคราะหเพื่อจัดทํา โครงการสําคัญ ตลอดหวงโซคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2565

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ

สิ่งที่หนวยงานตองทํา

20 พฤษภาคม 2563

1

เรียนรู : ทําความเขาใจเกี่ยวกับหวงโซคุณคา (Value Chain) และปจจัยสําคัญ (Key Factors) ในบริบทของการ
ขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย

2

ลงมือทํา : หนวยงานวิเคราะหหวงโซคุณคา ปจจัยสําคัญ + เติมขอมูลใน Worksheet 2 ที่ สศช. เตรียมไวให

3

สงการบาน (1) : สงการบาน Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. ผานระบบ eMENSCR ภายในเดือน มิ.ย. 2563

4

ทําความเขาใจกับชองวางการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยที่เกี่ยวของ และวิเคราะหหาโครงการสําคัญ (X) ประจําป 2565 ให
สอดคลองกับหวงโซคุณคา : ดาวนโหลด Worksheet 3 ที่เกี่ยวของและเอกสารขอมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทํา
Worksheet 3 เพื่อดําเนินการวิเคราะหหาโครงการสําคัญ (X) ประจําปงบประมาณ 2565 ใหสอดคลองกับทุกกระบวนการการ
ดําเนินงานตลอดหวงโซคุณคา

5

สงการบาน (2) : สง Worksheet 3 ที่ไดดําเนินการตามขอ
แลวเสร็จ กลับมายัง สศช. ผานระบบ eMENSCR ภายใน
เดือน ก.ค. 2563 เพื่อให สศช. ประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการโครงการสําคัญสําหรับปงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140
เปาหมายยอย สําหรับประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม. มีมติเห็นชอบตอไป

6

นํา X เขาสูระบบ eMENSCR : นํารายละเอียดของแตละโครงการสําคัญ (X) เขาสูระบบ eMENSCR
nscr.nesdb.go.th
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
หวงโซคุณคา (Value Chain) คืออะไร?

ทรัพยากร ปจจัยแวดลอม กิจกรรม กระบวนการที่อยูในแตละชวงการดําเนินการ
ตนทาง

ปลายทาง

กลางทาง

องคประกอบ
ที่ 1

องคประกอบ
ที่ 2

องคประกอบ
ที่ 3

องคประกอบ
ที่ 4

องคประกอบ
ที่ …

• ปจจัยที่ 1
• ปจจัยที่ 2
...

• ปจจัยที่ 1
• ปจจัยที่ 2
...

• ปจจัยที่ 1
• ปจจัยที่ 2
...

• ปจจัยที่ 1
• ปจจัยที่ 2
...

• ปจจัยที่ 1
• ปจจัยที่ 2
...

เปาหมายแผนยอย
ป 2565

ห ว งโซ คุ ณ ค า (Value Chain) คื อ องค ป ระกอบ/กิ จ กรรม/กระบวนการ ที่ มี ค วามสอดคล อ งและสั ม พั น ธ กั น อย า งเป น ระบบ
ตั้งแตจุดเริ่มตนของกระบวนการการดําเนินงาน (ตนทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดําเนินงาน (ปลายทาง) ที่สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ ไดตามที่กําหนด

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)

การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
230101

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

230102

วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

230201

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคม
ไดรับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

230201

230301

การประยุกตใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคา
ของเศรษฐกิจสีเขียวอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

230301

230401

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดาน
ทัดเทียมประเทศที่กาวหนาในเอเชีย

230401

230501

จํานวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

230501

230502

สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2563
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230502
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)

ตัวอยางการจัดทํา Value Chain
ของเปาหมายยอยที่เกี่ยวของกับ สศช.

องคประกอบของหวงโซคุณคาโดยพิจารณาจากหนาที่ มุมมองของหนวยงานตอเปาหมายแผนยอยที่ตนเองเกี่ยวของ โดย มุมมองของ สศช.
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

230101

เปาหมาย

แผนแมบทยอย : 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
(1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

สินคาและบริการ
• สินคาและบริการที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานจากการประยุกตใช
R&D

ปจจัยสนับสนุน
20 พฤษภาคม 2563

ผูประกอบการ
• การเขาถึงเทคโนโลยี และ R&D
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการ
• กระบวนการผลิตและบริหารจัดการ
ที่รองรับ R&D

R&D
• การสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสม
• การเขาใจความตองการของกลุม
ผูบริโภค

• เครือขาย/แพลดฟอรมความรวมมือเพื่อคิดการวิจัยและพัฒนา
• บุคลากรที่มีทักษะ ความรู ประสบการณในการคิด R&D และการนํา R&D ไปใช
• กฎหมายระเบียบที่เอื้อและสนับสนุนการใช R&D ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินคาและบริการ
• นโยบายสงเสริมการคิดคนและการประยุกตใช R&D ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ
nscr.nesdb.go.th

การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จากงานวิจัย

เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป
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Worksheet 2
การจัดทําโครงการสําคัญ: 2.1 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
1 วิเคราะหหาบทบาทและความเกี่ยวของของหนวยงานใน Value Chain ของเปาหมายแผนแมบทยอย
สิ่งที่หนวยงานตองทํา
ที่หนวยงานมีความเกี่ยวของ และกรอกขอมูลดังกลาวใน Worksheet 2

2

หนวยงานสง Worksheet 2 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายใน มิ.ย. 63

สวนที่ 1

ขอมูลหนวยงาน

สวนที่ 2

รายละเอียดเปาหมายแผนแมบทยอยที่เกี่ยวของ

สวนที่ 3

ขอมูลหวงโซคุณคา

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)

Worksheet 2

ตัวอยาง Worksheet 2 จัดทําโดย สศช.

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )
20 พฤษภาคม 2563

สศช. จะนําขอมูล Value Chain
(Worksheet 2) มาประมวลผล และ
จัดทําเปนหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ
(Final Value Chain) เพื่อเปน
เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ
ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3
nscr.nesdb.go.th
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
ให ห น ว ยงานส ง Worksheet2 กลั บ มาที่ สศช. โดยการอั พ
โหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายในเดือนมิถุนายน 2563
เพื่อที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน website NSCR
ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา

การจัดสง Worksheet 2

สศช. นําขอมูลมาประมวลผลและจัดทําเอกสารขอมูล Final
Value Chain ประกอบการจัดทํา Worksheet 3 ตอไป

eMENSCR

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR
- ให ก องแผน/หน ว ยงานแผนของหน ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 2 จากกองอื่น ๆ
ภายใตสังกัดของกรม
- กองแผน/หน ว ยงานแผนของหน ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย) นํ า เข า ไฟล เ อกสารในนามกรม โดยใช
username/password ของกอง
- เขาสูระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มขอมูล” เพื่อ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล
20 พฤษภาคม 2563
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ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 2
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain)
เขาสูระบบ eMENSCR

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.1
ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 2 ใส “WS2 รหัสเปาหมายแผน
แมบทยอย (XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” อาทิ
“WS2 230101 สศช.”
รายละเอียดขอมูล

ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลที่ทานอัพโหลด

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง
หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดขอมูล เพื่ออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่ านตองการ
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th
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การจัดทําโครงการสําคัญ: 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)
ตัวอยาง เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain)

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ
ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3

เปาหมายแผนแมบทยอย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) ระบุ
สรุปขอมูลสถานการณการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
หวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ พรอมทั้งระบุหนวยงานที่เกี่ยวของ
(หลักและสนับสนุน) กับแตละองคประกอบของ Value Chain

หนวยงานวิเคราะห/พิจารณาองคประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อ
หนวยงานจากไฟล เอกสารขอมูล Final Value Chain ประกอบการจัดทํา
Worksheet 3

อ

หน ว ยงาน A ได รั บ การระบุ ใ ห มี ค วามเกี่ ย วข อ งหลั ก กั บ องค ป ระกอบ
สินคาและบริการ : ปจจัย สินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานจาก
การประยุกตใช R&D
ใหหนวยงาน A ดําเนินการวิเคราะหหาโครงการสําคัญของป 2565 ที่คาดวา
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบรูณ
ประกอบการวิเคราะหWorksheet 3

บทยอย: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปแผนแม
าหมาย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
สงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบนั

หนวยงาน A

สินคาและบริการ

วิเคราะหและประมวลผล

เกี่ยวของกับ องคประกอบ สินคาและบริการ
ปจจัย : สินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานจากการประยุกตใช R&D

• สินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานจากการประยุกตใช R&D
หนวยงานที่เกี่ยวของ : หนวยงาน A

ประเมิน/พิจารณา ขอมูลคาสวนตาง (Gap) ของเปาหมายแผนยอย
ขอมูลคาสวนตาง (Gap)

•จะทําใหทราบสถานการณปจจุบันของการบรรลุเปาหมายวามีความใกล-ไกลจากคาเปาหมายเทาไร
ซึ่งจะชวยในการวิเคราะหหาโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตองคประกอบของ
Value Chain ที่หนวยงานมีความเกี่ยวของ เพื่อปดสวนตางดังกลาว
•เปนขอมูลประกอบการคํานวณหาผลกระทบของโครงการ (Contribution) ที่จะมีสวนสนับสนุนตอ
การบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามที่กําหนด

ประมวล โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมา หรือ กําลังดําเนินการ
จัดทําโครงการสําคัญ (X) ประจําป 2565

20 พฤษภาคม 2563

Worksheet 3

nscr.nesdb.go.th
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การคํานวณสวนตางระหวางคาเปาหมายกับสถานการณ (GAP)

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

ตัวอยางการคํานวณสวนตางระหวางคาเปาหมายกับ
สถานการณ (GAP) ของเปาหมายยอยที่เกี่ยวของกับ สศช.

แผนแมบทประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ
เปาหมายแผนแมบทยอย (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

เปาหมายแผนแมบทยอย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายป 2561 - 2565

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัย

เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป

และบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

ความหมาย : ทุก ๆ ป จะตองมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการที่สรางมูลคาจากการวิจัย เพิ่มขึ้นรอยละ 5
วิธีการคํานวณการวิเคราะหชองวาง :
เนื่องจากขอมูลลาสุดเปนขอมูลของป 2560 สงผลให
ชองวางการบรรลุเปาหมายเปนของป 2561-2565
โดยมีชองวางคาเปาหมายอยางนอยรอยละ 25

20 พฤษภาคม 2563
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ชองวางที่เหลือ
ในป 2561-2565

38

การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)
สิ่งที่หนวยงานตองทํา

1
2

Worksheet 3

วิเคราะหและประมวลขอมูล จากเอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) เพื่อหาโครงการประจําป
งบประมาณ 2565 ของแตละเปาหมายแผนแมบทยอยที่หนวยงานเกี่ยวของ
จัดทํา Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอัพโหลดไฟลและนําเขาขอมูลทุกโครงการผานระบบ eMENSCR
โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต M1-M5 และผานการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 63
หนวยงานพิจารณาหาโครงการที่ไดดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 2562
เปนตนมา ที่พิจารณาแลววาเปนโครงการที่สอดคลองกับองคประกอบ (หรือ
ปจจัยขององคประกอบ) และคาดวาไดสงผลตอการบรรลุเปาหมาย และนําชื่อ
โครงการมาบรรจุในสวนของ“โครงการที่ผานมา” ใน Worksheet 3 ภายใต
องคประกอบของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหนวยงาน
หนวยงานวิเคราะหหาโครงการประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตองคประกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหนวยงาน ที่คาดวาจะสงผลตอการปดคา
สวนตาง (Gap) สงผลใหเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามที่กําหนด และ
นํ า ชื่ อ โครงการมาบรรจุ ใส ในส ว น “ข อ เสนอโครงการประจํ า ป 2565” ใน
Worksheet 3

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

*หากหนวยงานพิจารณาเพิ่มเติมแลวมีขอเสนอการจัดทําโครงการที่เกี่ยวของ

สําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย
หนวยงานสามารถจัดทําขอเสนอโครงการและมาบรรจุใน “ขอเสนอโครงการ
สําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่ทานคิดวามีความจําเปน”

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)
สวนที่ 1
สวนที่ 2

ขอมูลหนวยงาน

ตัวอยาง Worksheet 3
จัดทําโดย สศช.

การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญประจําป 2565

หนวยงานนําชื่อองคประกอบตามที่ระบุวาหนวยงานมีความเกี่ยวของจาก
เอกสารขอมูล Final Value Chain มากรอกใสในเอกสาร Worksheet 3
หนวยงานพิจารณาหาโครงการที่ไดดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ
2562 เป น ต น มา ที่ ห น ว ยงานพิ จ ารณาแล ว ว า เป น โครงการที่
สอดคลองกับองคประกอบ (หรือปจจัยขององคประกอบ) และคาดวา
ไดสงผลตอการบรรลุเปาหมาย และนําชื่อโครงการมาบรรจุในสวน
ของ“โครงการที่ ผา นมา” ใน Worksheet 3 ภายใตอ งคป ระกอบ
ของ Value Chain ที่มีการระบุชื่อหนวยงาน

ระบุโครงการทีค่ าดวาจะสงผลตอการปดคาสวนตาง (Gap)
สงผลใหเปาหมายแผนแมบทยอยบรรลุไดตามที่กําหนด
*หากหนวยงานพิจารณาเพิ่มเติมแลวมีขอเสนอการจัดทําโครงการที่เกี่ยวของสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย หนวยงานสามารถจัดทําขอเสนอโครงการและมา
บรรจุใน “ขอเสนอโครงการสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่ทานคิดวามีความจําเปน”
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

Worksheet 3

หนวยงานสง Worksheet 3 ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ กลับมายัง สศช. ผานระบบ eMENSCR (ผานการอนุมัติ M7) ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

ผลผลิตที่ไดจาก Worksheet 3
หนวยงานจะได...
1.ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด วาตอบสนอง/สอดคลอง/
เชื่อมโยงกับองคประกอบ/ปจจัยใดบาง ยังมี “ชองวาง” อะไร และควร
พัฒนาที่จุดใดอีกเทาไร
2.บัญชีรายการโครงการสําคัญ (X) ประจําปงบประมาณ 2565 ของ
หน วยงาน ที่ผ านการวิ เคราะหทุ ก องคป ระกอบ/ป จ จั ย /ปจ จั ย /การ
ดําเนินงาน/กระบวนการ และโครงการที่ผานมา (อะไรควรดําเนินการ
ตอ อะไรควรทําใหม) ที่จ ะสามารถ “ปดชองวาง” เพื่อให สามารถ
บรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยที่กําหนดไวได
สศช. จะไดขอมูลประกอบการประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการ
โครงการสําคัญสําหรับปงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เปาหมาย
ยอย สําหรับประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางที่ 3 ที่
ครม. มีมติเห็นชอบตอไป
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

การจัดสง Worksheet 3

สศช.ประมวลผลและจัดทําเอกสารรายการโครงการสําคัญ
สําหรับปงบประมาณ 2565 ของทั้ง 140 เปาหมายยอย เพื่อ
ใหห นวยงานสง Worksheet 3 กลับมาที่ สศช. โดยการอั พ ประกอบการพิจารณาความเรงดวนตามแนวทางที่ 3 ที่ ครม.
โหลดไฟลผานระบบ eMENSCR ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบตอไป

eMENSCR

เพื่อที่ สศช. จะไดสรุปผลและเผยแพรผาน website NSCR
ตาม QR code ที่แจงใหทราบแลวกอนหนา

การอัพโหลดไฟล Worksheet เขาสูระบบ eMENSCR
- ให ก องแผน/หน ว ยงานแผนของหน ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย) รวบรวมไฟล Worksheet 3 จากกองอื่น ๆ
ภายใตสังกัดของกรม
- กองแผน/หน ว ยงานแผนของหน ว ยงาน (หรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย) นํ า เข า ไฟล เ อกสารในนามกรม โดยใช
username/password ของกอง
- เขาสูระบบ eMENSCR และเลือกไอคอน “เพิ่มขอมูล” เพื่อ
เขาถึงหนาอัพโหลดไฟล
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : 2.2 การวิเคราะหเพื่อจัดทําโครงการสําคัญ (X)

ขั้นตอนและรายละเอียดการอัพโหลด Worksheet 3
เขาสูระบบ eMENSCR

ชื่อชุดขอมูล

อัพโหลด Worksheet 3 ใส “WS3 รหัสเปาหมาย
แผนแมบทยอย (XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” อาทิ
“WS3 230101 สศช.”
รายละเอียดขอมูล

ใสรายละเอียดขอมูลของไฟลที่ทานอัพโหลด

ลากไฟลที่ทานตองการอัพโหลดมาใสในกลอง
หรือเลือกไฟลที่ทานตองการอัพโหลด
คลิก อัพโหลดขอมูล เพื่ออัพโหลดไฟลและขอมูลทีท่ านตองการ
20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : การจัดสงโครงการสําคัญเขาในระบบ eMENSCR
หนวยงานจะไดตองดําเนินการอะไรอีกหรือไม นอกจากการดําเนินการกรอกขอมูลใน Worksheet 3 และจัดสงให สศช.

หนวยงานจะตองนําเขาขอมูลโครงการสําคัญ (X) ที่บรรจุใน Worksheet 3 เขาระบบ eMENSCR
เขาใชงานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต https://emenscr.nesdc.go.th

คูมือการใชระบบ eMENSCR

01 กรอกชื่อผูใช (Username) ที่ไดรับ
02 กรอก รหัสผาน (Password) ที่ไดรับ
03 กดปุม “เขาสูระบบ”

หนวยงานเจาของโครงการ (ระดับกอง)
นําเขารายละเอียดขอเสนอโครงการในระบบ
eMENSCR
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การจัดทําโครงการสําคัญ : การจัดสงโครงการสําคัญเขาในระบบ eMENSCR
เมื่อ Login เขาสูระบบแลว ผูใชจะพบกับหนาหลัก ซึ่งมีสวนประกอบ ดังนี้

1 เลือกปุม “เพิ่มโครงการ”

2

เลือกปุม “ขอเสนอโครงการปงบประมาณ 2565”

นําเขาขอมูลโครงการ
M1 – M5
โดยผานผูอนุมัติ (M7)

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําโครงการสําคัญ : OUTPUT
ผลผลิตที่ไดจาก Worksheet 2

หวงโซคุณคาในมุมมองของหนวยงาน ตอเปาหมาย
แผนแมบทยอยที่เกี่ยวของ ทั้ง 140 เปาหมาย

Final Value Chain ของทั้ง 140 เปาหมาย
ยอยรวม 140 เปา (ประมวลผลโดย สศช.) เพื่อ
ประกอบการจัดทํา Worksheet 3

ผลผลิตจากแนวทาง
ผลผลิตที่ไดจาก Worksheet 3

หนวยงานจะทราบ
ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมาทั้งหมด วาตอบสนอง/สอดคลอง/
เชื่อมโยงกับองคประกอบ/ปจจัยใดบาง และยังมี“ชองวาง”อะไร+
ควรพัฒนาที่จุดใด อีกเทาไร
บัญ ชี ร ายการโครงการสํา คั ญ (X) ประจํ า ป ง บประมาณ 2565
ของหนวยงาน
โครงการสําคัญที่จะนําเขาสูระบบ eMENSCR
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การจัดทําโครงการสําคัญ : OUTPUT
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทยอย: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน A

ทั้งนี้ สศช.จะประมวลและสรุป value chain ที่บรรจุโครงการสําคัญ 65
ของเปาหมายนี้และเผยแพรใหทราบตอไป

เปาหมาย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

ผูประกอบการ

R&D R&D

สินคาและบริการ
• สินคาและบริการที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานจากการประยุกตใช R&D

บทสรุปภาพรวมของการจัดทําโครงการสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

• การสงเสริมการลงทุนที่
เหมาะสม

• การเขาใจความตองการ
ของกลุมผูบริโภค

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน B

• การสงเสริมการลงทุน
ที่เหมาะสม

• การเขาใจความ
ตองการของกลุม
ผูบริโภค

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน C

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน C

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน B

ปจจัยสนับสนุน
• นโยบายสงเสริมการคิดคนและการ
ประยุกตใช R&D ที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน D

• บุคลากรที่มีทักษะ ความรู
ประสบการณในการคิด R&D
และการนํา R&D ไปใช

• เครือขาย/แพลดฟอรมความ
รวมมือเพื่อคิดการวิจัยและ
พัฒนา
หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน D

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน D

• กฎหมายระเบียบทีเ่ อือ้ และสนับสนุน
การใช R&D ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสินคาและบริการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ :
หนวยงาน D

หนวยงานจะเห็นภาพรวมรายการโครงการที่ไดมีการดําเนินการแลวในชวงปที่ผานมาและรายการโครงการสําคัญของปงบประมาณ 2565
ตลอดหวงโซคุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอยที่จะสามารถสนับสนุนการบรรลุ/รักษาสถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
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การจัดลําดับความสําคัญโครงการ
การจัดลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการ
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การจัดลําดับความสําคัญ : หลักการ
รายการโครงการสําคัญ (X) และเนื้อหา
โครงการสําคัญทั้งหมดที่ไดรบั การจัด
อันดับความสําคัญของแตละเปาหมาย
แผนแมบทยอย ที่ไดจากเจาภาพ จ.1 จ.2
จ.3 และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.
2.
3.
4.
..
n

นําโครงการมาจัดลําดับความสําคัญ/เรงดวน
และนํามาจัดลงใน Quadrant

XXXXXX1
XXXXXX2
XXXXXX3
XXXXXX4
…………
………….
*สศช. ดําเนินการแลวเบื้องตน

สศช.
20 พฤษภาคม 2563

หนวยงานเจาภาพ จ. 1 จ. 2 และ จ. 3

ข อ มู ล โครงการสํ า คั ญ ที่ มี
ความเรงดวน พรอมวงเงิน
งบประมาณเบื้องตนในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพื่ อ ประกอบการจั ด สรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป
ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 5 ที่
เหมาะสม

สศช. เสนอ
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ
เพื่อพิจารณากอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ตามขั้นตอนตอไป

สํานักงบประมาณ
nscr.nesdb.go.th
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พิจารณาและวิเคราะหเปาหมายและผลกระทบโครงการที่ตอบเปาหมาย
แผนยอยภายใตแผนแมบทฯ โดย สศช. จ.1-จ.3 และ สงป.

การจัดลําดับความสําคัญ : หลักการ
ผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบสูง

มีสวนตาง 26 - 50%
ถึงจะบรรลุเปา (เสี่ยง)
มีสวนตาง 51 - 100 %
ถึงจะบรรลุเปา (วิกฤติ)
คาสีสถานการณปจจุบัน
จากรายงานสรุปผลฯ
ประจําป พ.ศ. 2562
คาสีสถานการณปจจุบัน
Dashboard จาก

20 พฤษภาคม 2563

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

สถานการณ
การบรรลุเปาหมายแผนแมบท
ยอย

ระยะหางต่ํา

มีสวนตาง 1 - 25%
ถึงจะบรรลุเปา

คาเปาหมายป 2565
ระยะหางจากคาเปาหมาย

ไมมีสวนตาง = 0%

ระยะหางสูง

คาสวนตางการบรรลุเปาหมาย
(คาสี และ %)

Q1

Q4

nscr.nesdb.go.th

ผลกระทบต่ํา
Q2

Q3

Contribution ของโครงการที่สนันสนุนการบรรลุ
เปาหมายและสอดคลองตอปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ

ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแมบทยอย: การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
เปาหมาย : ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต อยางนอยรอยละ 5 ตอป
สถานการณการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย
โครงการXXXX1

Contribution

โครงการXXXX2

Contribution

โครงการXXXX3

Contribution

090201
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การจัดลําดับความสําคัญ : OUTPUT
ผลผลิตที่ไดจากแนวทาง
รายการโครงการสําคัญ
1.XXXXXX1
2.XXXXXX2
3.XXXXXX3
4.XXXXXX4
… …………
n ………….

20 พฤษภาคม 2563
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หนวยงานจะได
รายการโครงการสํ า คั ญ ที่ เ ร ง ด ว นที่
จํ า เ ป น ต อ ง เ ร ง ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
ป ง บ ป ร ะ ม าณ 2 5 6 5 เ พื่ อ เ ส น อ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ และ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนตอไป

51

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
• โครงการสําคัญเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามแผนแมบท
• โครงการอื่นๆ/ภารกิจประจํา

20 พฤษภาคม 2563
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการรายป

เป นแผนที่ต องระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติร าชการของสวนราชการ เปา หมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชในแตละปงบประมาณ โดยสวนราชการจัดทํา (ราง)

แผนปฏิบัติการรายป ของทุกโครงการ (X) พรอมทั้งการดําเนินงานอื่นๆ ตามภารกิจ เพื่อเสนอตอรัฐมนตรี
เจาสังกัดใหความเห็นชอบ กอนเสนอตอสํานักงบประมาณใหจัดสรรงบประมาณประจําปตอไป

* แผนปฏิบัติราชการสําหรับองคการมหาชน และ องคกรอิสระ ใหใชชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหนวยงาน)....” สําหรับรัฐวิสาหกิจ ใหใชชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายใ
ใชชื่ออื่น

สวนราชการ

โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

แผน
ปฏิบัติราชการ
นําทุกโครงการสําคัญ
ที่ไดบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

เสนอตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด
เพื่อใหความเห็นชอบ

สงป. จัดสรร
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
รายป

ขั้นตอนการดําเนินการตามมาตรา 16 แหง พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรชาติ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงฯ

แผนปฏิบัติการดาน….*

แผนแมบท

แผนการปฏิรูปประเทศ

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
eMENSCR

โครงการสําคัญเพื่อบรรลุ
เปาหมายตามแผนแมบท
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th

โครงการอื่นๆ/งานภารกิจ
ประจําของสวนราชการ
54

การจัดทําแผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการดาน...
เกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...
กรณีมีกฎหมายบัญญัตใิ หจัดทําแผนปฏิบตั ิการดาน...

จําเปนตองมี

เนื่องจาก

• หากไมมีแผนจะกอใหเกิดความเสียหาย หรือ
สงผลกระทบอยางรุนแรงในวงกวาง
• ยังขาดแผนฯ ที่เปนรูปธรรมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3

การจัดทําแผนปฏิบัติการดาน...
กรณี ไมมีกฎหมายบัญญัติใหจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดาน...

ไมจําเปนตองมี : ยุบรวมกับแผนอื่น ๆ
เนื่องจาก
•เนื้อหาของแผนระดับที่ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมและ
ชัดเจนอยูแลว
•มี แผนฯ ที่เปนแนวทางที่เปนแผนดําเนินการตาม
ภารกิจของหนวยงานอยูแลว/แผนปฏิบัติการดาน...
20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ : OUTPUT
สวนราชการ

ผลผลิตที่ไดจากแนวทาง

โครงการ XXXX1
โครงการ XXXX2
โครงการ XXXX3

โครงการ XXXXn

20 พฤษภาคม 2563

แผน
ปฏิบัติราชการ
นําทุกโครงการสําคัญ
ที่ไดบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ

nscr.nesdb.go.th

หนวยงานจะได
แผนปฏิบัติราชการรายป
ประจํากรม/กระทรวง ที่มีการบรรจุ
โครงการสําคัญ และ ภารกิจ การ
ดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อใชในกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณรายป

56

สรุปการดําเนินงานของหนวยงาน
สิ่งที่หนวยงานจะตองดําเนินการและ
กรอบระยะเวลาในการนําสง

20 พฤษภาคม 2563

nscr.nesdb.go.th
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สรุปการดําเนินงานของหนวยงาน
เอกสาร
Worksheet 1
Worksheet 2
Worksheet 3

กําหนดสง

ชองทางการสง

ภายใน 8 มิ.ย. 2563

eMENSCR

ภายใน มิ.ย. 2563
ภายใน ก.ค. 2563

eMENSCR
eMENSCR

หมายเหตุ : ทุกโครงการที่บรรจุใน Worksheet 3 หนวยงานจะตองบันทึกขอมูลของทุก ๆ โครงการ ในระบบ eMENSCR
โดยกรอกรายละเอียดตั้งแต M1-M5 และผานการอนุมัติใน M7 ภายใน เดือน ก.ค. 2563 ดวย
เอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ
20 พฤษภาคม 2563

วีดิทัศนชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการ
ดําเนินการตาง ๆ (Worksheet )

รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ 2562
nscr.nesdb.go.th

eMENSCR
58

